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Gudstjenester i februar  

o Søndag 2. februar 
Kl. 11.00. Gudstjeneste med dåp    

 

o Søndag 9. februar 
Kl. 18.00. Taizegudstjeneste  

 

o Søndag 16. februar 
Kl. 11.00. Gudstjeneste med 

dåp.  

 

o Søndag 23. februar 
Kl. 18.00. Karnevalsgudstjeneste. 

Prosjektkoret deltar med sang, 

og 9-åringer inviteres spesielt. 

 

 

     Vil du eller noen du kjenner     

      motta nyhetsbrev? Trykk her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

    

   

 

 

  

 

 

FEBRUAR I HUNSTAD KIRKE 
 

 

 

 

 

Ukene går fort, og februar er her allerede. Dagene 

blir merkbart lysere, og det skjer litt av hvert i 

Hunstad kirke. Velkommen ❤ 

 

 
 

 

 Avskjed for      

  sokneprest Elin Irgens 

 

Søndag 15. Mars kl. 11.00 

blir den siste gudstjenesten 

til vår sokneprest Elin 

Irgens, som starter i ny 

jobb som sykehusprest. 

 

Hold gjerne av dagen! 

 

 

 

 

Retreat 

Retreatene i Bodø fortsetter. 

 

- Lørdag 8. februar 

Lørdagsretreat i Bodin kirke, 

kl. 12-16 

- Tirsdag 18. februar  

Hverdagsretreat i Hunstad, 

kl. 19-21 

  

Les mer om hva 

retreat er her.  

 

http://www.kirken.no/innstranden
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/pamelding/nyhetsbrev/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/om-oss/faste-aktiviteter/hverdagsretreat/
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BYnatt 

 
7. februar går BYnatt 2020 av 

stabelen! Det er Nord-Norges 

største ungdomsarrangement. 

BYnatt arrangeres av 

menighetene i Bodø og Norges 

KFUK/KFUM. Årets tema er 

«Fremtid og håp.»  

Bynatt samler ungdom fra 

konfirmantalder og oppover, og i 

fjor var det ca. 800 ungdommer 

samlet i Nordlandshallen. 

Kjenner du en 9-ende klassing 

eller eldre som vil være med?  

Se facebookarrangementet her 

eller les på hjemmesiden vår her.   

  

Hunstad kantori 

 
 Liker du å synge? 

  

 Hunstad kantori er menighetens  

 eget kor, som bidrar til å styrke 

 sangen i noen gudstjenester i 

 tillegg til å gjøre egne prosjeker.  

 Koret øver torsdager  

 kl.19.00-21.30 i Hunstad kirke.  

 Les mer her!  

 

 

 

 

 

Fasteaksjonen 2020 

Fasteaksjonen er 31. mars, 

og da kan du være med 

som bøssebærer!  

 

Pengene går til Kirkens 

Nødhjelp sitt arbeid, og 

spesielt med vann. Hold 

gjerne av datoen, så 

kommer det mer info i 

neste nyhetsbrev! Les mer 

om selve aksjonen her.  

  

  

   

       

      

 

 

 

 

 

   

9-årssamling og karnevalsfest 

Du og alle andre som fyller 9 år i løpet av 2020 inviteres til en 

karnevalsamling med mye artig program. Invitasjonen går til 

alle 9åringene som tilhører Hunstad og Bodin kirke. 

 

Det blir lek, musikk, dans og forskjellige grupper hvor du kan 

lage noe fint eller gjøre noe morsomt, få på ansiktsmaling og 

forberede deg til Karnevalsgudstjenesten kl 18:00.  

 

Mer info og påmelding finner du på denne linken. 

Påmeldingsfrist er torsdag 20.februar. 

12-årssamling 

Bli med på kode B! Vi inviterer deg og de andre som blir 

12 år i 2020 til en super kveld i Hunstad kirke med 

spennende program 19. februar! Les mer og meld på her! 

http://www.kirken.no/innstranden
https://www.facebook.com/events/3007814612627314/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/bynatt-2019/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/om-oss/faste-aktiviteter/hunstad_kantori/
https://www.fasteaksjonen.no/
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/9arsamling/
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/pamelding/12arsamling2/

